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28 september
Prima med Anders Linder
Spelstilen är influerad av Louis Prima och Louis
Jordan. Det är mycket lättlyssnat och man bjuder
på både stämsång, härligt ensemblespel och ett fint
komp.

5 oktober
Jesper Kviberg Social
Club of Music
I kväll kommer Jesper Kviberg med sitt nya band. De
har släppt en skiva förra året som ffitt mycket fina recen-

sioner.
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I2 oktober
Peter Lind and the Cabaret
Band
Vi kommer att fä höra cabardn "Good Evening Every-
body" som handlar om Louis Armstrongs liv och musik.

I9 oktober

Janne Ersson Big Band
med Hayati Kaf6
Bandet har nu funnits i många år och har spelat på

många festivaler i Europa, bland annat i Montrerx.

2 6 oktober
R-olf Friberg med musik-
vanner
"När man ser denna sättning kommer man att tänka
på de konserter på 50,60 och 70-talet som gick
under namnet"Iazz at the Philharmonic".

lrl Populär information
från Jazzklubb Nordost
Årgång 30 Nr 3/2008

Vi skall inte bli föntånande om vi får höra Jesper
sjunga i någon av låtarna.

JAZZKLUBB NORDO
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30|§äOy
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Hei igen Jano- viinner!

Så var det snart dags igen. Ät,en

ot't7 sornntarens ljus alltmer för-
b),ts till höstens mörker behöver
vi vcil inte nisströsta. Efter en

sotntnar som vissa bedömt sont

fn och andra som blöt och st,al

känns det alltid lika sptinnande
alt se frantentot vad nästa årstid
har att erbjuda. Scirskilt i dessa

rider då vtixthuse.ffekten eller
no rmal a klimatv ari at i one r v cixe I -

v,is anses ligga bakorn att vi inte
lcingre alltid kcinner igen barndo-
nrcns årstider.
Vad som är scikert cir dock

forffhrande att nrusiken flödar
året om och inte minst sonb
ntoren erbjtrder konserter och

festit,aler för älskare av musik
av allehanda slctg. Vi jazTttcinner

är ntinsanrt inte missgynnade.

Några.fat,oriter bland oss i Jano-
styrelsen har i sommar varit på

festivalenta i Huddinge, Norr-
tcilje och Sandviken. Dtir har vi
med behållning lyssnat på ntånga
gamla vönner och också ntusiker
och sångare vi hoppas få se sonl
gr)ster i framtiden. Appropå jazz
känns det ocksåviktigt att Stock-

holms stora sonutrurjazzfest kan

fortleva, trot,s vissa ekonomiska

berc1^'nmter.

Nu ,ger vi.frantentot jazzklubb
Nordosts egen höstsäsong, dtir
vi, s ot?1 vanli gt, försöker tillfre d-
ställa vänner av de flesta genrer
inom jazzen. Vi i sry^relsen är ttäl
medtetna onl att band som spelar
swing och tradjazz och helst väl-
ktinda melodier, drar en större
publik till våra söndagskonser-

ter. Trots det vill vi öven fortsätt-
ningsvis ge mindre kcinda nten,

som vi bedömer, förhoppningsvis
kommande.favoriter en chans att
möta en störce publik. Vi försö-
ker dockfå dem att, mellan sina
o{ta vcilskrivna och välarrang-
erade eg,na kontpositioner, också
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blanda in standardlåtar. Fram-
hrirdar alltså i mitt råd till er,

srirskilt om ni har abonnemangs-
kort: Kont och l1;ssna en stund!
En kvtill, som annonseras i detla
nunTnler av Pijano, då ni, sctm

lrclst vill höra melodier ruan
kärurcr igen, inte skall missa är
söndagen den 26 oktober. Som ni
kan lösa i Hans Lehtos presenta-
tion av denna kvcill, kan det inte
bli annat än en kt,äll att mirutas.

Det började med att vi tolat ont
att en g a g e t'ct s ån g e r s kan C laris s e

Muvemba och tlå t,i t:isste att hon

arbetade på FOREX bank, tyckte
vi det var lcige att.fråga Rolf
Friberg, en ay våra trognlste
supportrlr, om han kunde tcinkct

sig ett santarbete ntellan FOREX
bctnk och JANO dtir han sjölv

fick scitta ilnp bandet blond sina
ntusikervänner. Den 26:e oktober

för ni alltså höra resultatet oclt
Rolf har lovat svöngig musik ur
"The Anterican Songltook" Dess-

utont komnter kvcillen att bandas,
så vi hoppas att alla som konuner
vill hjc)ba till att skapa en verk-
lig "live-stäntning" nted både
applåder och visslingar. Den

fcirdiga CD-n.får du som tack för
licilpen, om du lcintnar en latrtp

nrcd ditt namn och din adress till
danrcrna i JANOs kassa denna
kvtill.
Allt s å hj tirtli gt y tilkontna d enna

kväll och till hela vår scisong!

Per Kjellberg
Jano:s hemsida!

wwwjano.nu ger dig all information.

Klubben har sedan drygt 1 år
tillbaka en ny och uppfrrischad
hemsida. Den kompletterar tid-
ningen Pi-Jano, som Du nu leiser,

på ett bra sätt. Hdrfinnsfirutom
programmet fiir scisongen riven

bilder och recensioner-från kon-
sertkvdllarna ! Senaste information
om vårt arbete iföreningen och

allt om styrelsen ach vi som jobbar

fi)rjazzen.
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JANO-medlem får du rabatt
du besöker andra SJR-anslutno klubbar

Stockholms-området - det finns ett tiotal.
lubbarnas program införs i PUano utan

i mån av plats. Observera senaste

- datum står på sista sidan!

Jazzmusikens Viinner i
Norrtelje
18 september Susanne Ottebring Kvinteft
2 oktober Music Company
16 oktober Bräcke Kardanorkester
30 oktober Pilsnerbandet-storband
13 november Blue Swing
27 november H,O
11 december Hot Jazz Group

Platsz Restaurangerna Piren och S/S Norrtelje
Speltid: 19.30 22.30.

Besök sajten www. nonte lj ej ozzc lub. s e

Haninge Juzzklubb
23 september Haninge Big Band
30 september FredrikNorön Band
4 november CBQ- Contemporary BeBop

Quintett
2 december Mathias Algotssons Trio

Plits: Folketshus Handenterminalen 5

Tid: 19.30

Tyresö lazz & Blues Club
9 oktober Cave Stompers
23 oktober Meta Roos och Kjell öhmans kv.

16 november Tyresö Jazzband till Åland
20 november Tiui Sjöblom - jazzsångtrivling

8 december Allan-Riedel-Gustafsson

Plats,. Re s tauran g Tj ili
Tid:.19.30

PiJano 2/08



28 september

Prima med Anders Linder

Anders Linder vo, trcjblås, "Hinke" Ekestnbbe ts, vo, Stephan

Lindstein tbn, ts, vo, Kjell Berggren p, vo, Jan Bergnör, b, vo,

Fredrik Hellberg tr

Kvällens band bildades
redan 1985 av Hinke Ekestubbe

och upplever väl nu en välför-
tjänt renässans. Spelstilen är in-
fluerad av Louis Prima och Louis
Jordan. Det är mycket lättlyssnat
och man bjuder på både stäm-

sång, härligt ensernblespel och
ett fint komp.

Anders Linder är ju en man
med ett mycket brokigt förffutet i
nöjesbranschen. Många kommer
ihåg Anders från sitt samarbete
med Lill Lindfors. Han spelade
klarinett i Pygmd JazzBandpä
50-talet.

Anders har en enoffn en-

ergi på scenen och sjunger och
spelar klarinett och tenorsax så

det står härliga till.

Hinke Ekestubbe är kanske

inte så känd för de flesta. Han var
med och bildade Blåblues med

tillsammans med Björn Skifs.
Alla minns väl"Hooked OaA

Feeling" som även var en stor hit
i USA. Hinke är mycket rutine-
rad och spelar okomplicerat cich

med humor. Det brukar komma
till utryck då han ibland ger sig
ut til1någon kvinna i publiken
och "samtalar" med henne på ett
trånande sätt.

Stephan Lindstein spelar
trombone och tenorsax. Ste-
phan är känd for många som
trombonist i Hepcats med Jack
Lidström. Här visar han att han
också är en bra tenorist.

Kjell Berggren på piano
är den som leder de övriga rned
fast hand. Han har ett förflutet
både med Cave Stompers och
med Rockfolket och har alltså
den bredd som behövs med detta
band.

Janne Bergndr som spe-

lar bas är också en gammal räv.
Han har spelat med både Povel
Ramel, Lill Lindfors och Hasse

& Tage. På senare år har vi hört
honom många gånger rned Ge-

orge Nistor och han spelar även

kontrabas i klassiska sättningar.

Fredrik Hellberg på trum-
mor är den yngste i bandet och

den nyaste. Han förekommer
dock i många av dagens olika
gladjazzband. På sitt sätt knyter
ha också ihop vårsäsongen med

höstsäsongen då han var med
och avslutade vårsäsongen med
Blommans Dixieland Band.

Foto: Robert Steiner

Anders; har en enornt energi på scenen

och sjunger och spelar klarinett och
tenorsax så det står hrirliga till.
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5 oktober

Jesper l(viberg Social CIUb of Music

Johan Setterlind tp, Dicken Hedrenius tbn, Magnus Kjellstrand as, vo, Kristian Har-
borg ts, Charlie Malmberg bars, Calle Bagge p, Peter Forss b, Jesper Kviberg dr.

I kväll kommer Jesper Kviberg
rned sitt nya band. De har släppt
en skiva förra året som fått
mycket fina recensioner. Social
Club of Music låter som Jesper

har plockat ihop ett band med
kompisar som han tdvs med.

Och sorn gäller det mesta blir det

bra om man trivs och har kul och
det märker man att de har.

Det är lite storbandskänsla över
bandet. Vi far prov på att Jesper

även är en duktig kompositör då

han skrivit många av låtarna. De
blandas med en och annan stan-

dardlåt. Vi skall heller inte bli
förvånande om vi får höra Jesper

sjunga i någon låt.

På trurnpet och flygelhom hör vi
Johan Setterlind med sitt luftiga
och svala spel. Det skall bli kul

att höra Johan spela hos oss. Vad
vi kan minnas så var det länge
sedan.

Dicken Hedrenius på trombone
känner vi dock väl både som en
härlig musikant och lustigkurre.

Magnus Kjellstrand spelar altsax
och är en trevlig bekantskap.
Han är även en duktig sångare i
crooner geffen.

Kristian Harborg på tenorsax fick
"lazzkatten" som årets nykom-
ling 2005 och var säkra på att
vi kommer att få höra mer om
honom.

Charlie Malmberg blir också
en härlig bekantskap med sitt
mustiga barytonspel. Han är lika
hörryärd när han spelar ballader

som när han drar på i snabbare
nummer.

Calle Bagge på piano är sin rela-
tiva ungdom till trots en av våra

mest etablerade pianister. Han
är också en duktig arrangör och
kompositör.

Peter Forss på bas är en musikant
som även förekommer i andra

sammanhang. Han spelar med
bland andra Tommy Körberg och
Eva DahlgrenlPeter Jöback.

Jesper Kviberg är ju välkand för
oss alla som en mycket kompe-
tent trumslagarc. När denna kväll
är slut har vi också besked om att
han även är en bra låtskrivare.

I kvrill kommer
Jesper Kviberg
med sitt nya band.

De har slcippt en

skiva.fdrra året
som.fått mycket

.fina recensio-
ner. Social Club
of Music låter
som Jesper har
plockat ihop ett
band nted kompi-
sar som han trivs
med.
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12 oktober

Peter Lind and the Cabaret Band

Peter Lind tp, Mats Josephson tbn, John Högman ts, Claes-Göran Skoglund p,
Kjell Grundströru b, Björn Sjödin tr.

Kvällens band hyllar jazzen frän
gångna tider på sitt egaa sätt. Vår
lj udtekniker och webdesigner
Mats blev tänd på de:ta band då

han hörde dem i Strömsholm
ft)rra året.

De lrar tre olika jazz cabareter.Yi
kommer att höra "Good Evening
Everybody" sorl handlar om
Louis Armstrong och hans liv
och musik. Vi kommer att få höra
hans musik men även berättelser
om hur det var att vara jazzmusi-
ker på den tiden.

På trumpet hör vi Peter Lind som
är fritidsmusiker. Om man nu
kan tala om fritidsrnusiker när
man spelar spå bra och så ofta.
Man kanske i stället skall kalla
det dubbelarbetande.

Mals Josephson spelar trombone.
Han driver skivbolaget Sittel
med inriktningpä jazz. Där ingår
även skivklubben JazzSociety.

John Högman är väl den mest
bekante jazzmuslkern i bandet.
Honom hörde vi redan på 80-ta-
1et i Gugges Big Blues Band där
han var medlem i saxsektionen.
Förutom sin egen kvartett kan
han höras i Kustbandet, Good
Morning Blues samt Bosse
Brobergs storband Nogenja. John
är även ordfrirande i Föreningen
Sveriges Jazzmusiker.

Claes-Göran Skoglund spelar
piano. Claes-Göran är rnusikpe-
dagog, arrangör och spelar även
rned bland annat Kustbandet.

Kjell Grundström spelar bas

och tuba. När inte gör det är han
speciallärare och musiktekniker
med stort intresse for basar och
flyglar.

Björn Sjödin på trummor är
musiker och musikadmini stratör.
Han har nog ett flnger med i det
mesta som händer inom jazzen i
Uppsala. Han är en av eldsjälarna
bakom Uppsala Winter Swing.
Han leder ocksä jazzkurser på

Visingsö.

Peter Lind and the Cabaret Band h.vllar jozzen fi"ån gångna tider

Blommorna kommer från

Ellagårdsvägen 40, 187 45 Täby. Tel 08-79229 åAL Fax 0&-768 38 50

Öppet mån-fre 10-18, lör 10-16, sön'?1-16
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19 oktober

Janne Ersson Big Ban!,med Hayati Kaf6

Hayati Kafe vo, Jakob Gudrnundsson, Klas Nilsson, Patrik Janson, Dan Wantne tpt, Magnus Stranne, Mrtrkus

Ahlberg, Dat,id Bystedt tbn, Sixten Hay btbn, Mikael Högdahl, Urban Johansson as, Björu Cedergren, Eric
L4ftig ts, Magruts Jönsson bars, Mikael Björck g, Per Johansson p, Martin Landin b, Janne Ersson tr.

Så är det dags fi)r terminens stor-
band. Vi har ju startat en tradition
med att lorsöka ha ett storband varje
termin. I kväl]känns det som vi
skruvar upp ambitionen ett steg till.

Bandet är på tume som började i
Varberg och komtner att föra dem
via Stockholm ända upp till Luleå.

När Janne Ersson 1966 hörde Buddy
Rich forsta gången blev han helt
såld och bestämde sig för att så han

ville spela och inget annat. Buddy
Rich var ju en av de första trummi-
sarna som satt längst fram i bandet.

Janne tänkte att så ville han också
ha det. Han forstod att enda chansen

att nå dit var att öva 8 timmar orn

dagen i 30 år. Åren gick och Janne

spelade med allt från dansband till
fusion till 1987. Då startade Janne

sitt första soul-band samtidigt som
han arbetade som brevbärare. När
sedan Posten skulle minska sin
personal fick Janne ett erbjudande

om att sluta med 2 årslöner som
avgångsvederlag.

Detta var vad som behövdes lor
altväga ta steget att forverkliga
sin längtan om ett eget storband.
Det var en turbulent tid då det inte
var helt Läta afi hitta musiker som
klarade av att spela originalarrang-
emang av Buddy Rich.

Jane skaffade en repetitör som repe-
terade bandet ealigt sina intentioner.
Arren blev flera och svårigheisgra-
den höjdes.

Nu har bandet funnits i många
år och man har spelat på många
festivaler i Europa, bland annat i
Montreux.

Hayati Kafe, som ju är vår artistbo-
kare och styrelsemedlem, glömmer
vi lätt att han är en fantastiskjazz
sångare som egentligen bara blir
bättre med åren. Buddy Rich kom-

pade ju både Frank Sinatra, Sammy
Davis jr och Mel Tormö. Vad passar

väl då bättre än attHayati korrplet-
terar bandet med sin hyllning till
dessa sålgare.

H ayat i Kafe iir en fan t as ti s k j azzs ångare,

som bara blivit hcittre med år'en.

Han tir också artistbokare och s4,relsemed-

lent i Jazzklubb Nordost!

rl0l-t
AIIr lrån ariginul till fördig tryrhsak!
Erosråyrer- Jfurera - lrmrff*orf - lidningrrr

,dsredomrsnrng sr m-m-

Tel {t8-fåA §f A§ Fux $S-I$U [4 O I
irl o@t r lrrk*ri-s rl*n- § G
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26 oktober

Rolf Friberg med musikvänner

Clarisse Muvemba yo, Bosse Broberg tp, Uffe Johansson-Werre tbn, tllf Andersson ts,

Kajtek Wojciechowski cl, ecc, Stickan Granberg g, bjo, Kjell Ohman org, Hasse Larsson b,

Petur "Islanld" östlund tr.

Rolf Friberg är ju en av vära rnest hän-

givna och trogna besökare. Han kom-
mer att sponsra denna kväll. M återger

här hans egna ord otr kvällen.

"Jag och mina vänner - musikanterna."

"Så villjag kalla söndag kväll den

26 oktober 2008. .Tag, som är arbetande

styrelseordflorande i FOREX Bank, är
jazzdiggare sedan bamsben. När JA-
NOs styrelse ti'ågade om FOREX Bank
ville disponera en jazzkväIl, wekade jag
inte en sekttnd. - Visst - men jag sätter

ihop bandet själv, sadejag och lita på

att det är de bland de allra bästa på sina

instrument."

När man ser denna sättning kommer
man att tänka på de konserter på 50,60

och 70-talet som gick under namnet
"Jazz at the Philhartonic". Det var ju
Norman Granz som reste världen runt
till olika konserthus med en samling
stjärnor. Denne Norman Granz som dog

2001 hade tre mål med sitt liv nämligen,
bekämpa rasism, ge sina lyssnare god
jazz samt att {iäna pengar på bra musik.
Inte så tokigt motto!
Bland denna samling av musiker eller

I skrivande stund är det inte klart rned

en pianist. Det känns inte som ett

allvarligt problem när vi har både Kjell
Öhman och Uffe Johansson-Werre på

scenen. Inte att förglömma Rolf Friberg
själv sorn kanske sätter sig vid pianot i
en eller annan låt.

På Rolfs begäran kommer konserten att

hållas i Auditoriet med ingång från plan
tre. Den rymlner 335 personer så det

gäller att vara ute i god tid. Vi kommer
att sälia biljetter till dema konsert vid
de konserter sorn ltiregår denna.

Det bästa av allt är att den legendariske

ljudteknikern Gert Palmcrantz kommer'

att spela in konsefien och alla som be-

vistar konserlen kommer att få ett eget

exemplar av den CD som Gert konrmer
att spela in.

Trombonist sökes till
Tciby jazzgrupp!

Vi spelar gladjazz med tyngd-
punkt på låtar från 1920- till

1954-talen.
Ring Sören på 0705-94 86 95

musikanter i dess allra bästa bemä.
kelse, är det säke* så att flera aldrig
har spelat med varandra och andra som
har, även om clet är många år sedan. De
kommer att stråla samman på Taby Park

Hotel från olika hå11. Man kan tänka sig
att det kan låta: "Tjenare, det var länge

sedan!", Tiena, kul att ses etc. De har

inte repeterat något. Det sorr är säkert
är att vi kommer att känna igen allt
som de kommer att spela. Det komrner
att svänga betryggande. Vi kommer
säker1 att 1å höra flera roliga episoder
och det skulle inte förvåna oss om el)

presentation av en låt kommer attläta
så här: And now ladies and gentlernen

we would like to play for you "But Not
For Me".

De flesta musiker känner vi sedalr länge

och de behöver ingen närmare presenta-

tion. Dock med undantag för Clarisse
Muvemba som vi kotnmer att fä höra
för första gången hos oss. Clarisse är
ett nytt stjärnskott på jazzhimlen. Hon
har fått sin musikaliska fostran inom
gospelmusik en. Hon upptäckte j azzen

genom att lyssna på Billie Holiday,
Nina Simone, Nat King Cole, Ella och

Ludde.

Chartra 1![/S Rödlöga, trivsam skärgårdsbåt fiir sällskap från 20 -
100 personer. Bokt kryssning med buff6 från Osterskärs Brygga eller
Nybrokajen! För information och bokning, ring 08-540 86 380.

Trälharrels
Reder§ ÅB
S trfrk vägen ?
I 84 5l Österskiir
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Styrelse
Ordförande

Per Kjellberg
Violvägen 6, 186 34 Vallentuna

Telefon: 08 - 5t1 728 67

e-post: per.kj ellberg@kb. se

Vice ordförande
Hans Ling

Hjulsta Torg 1, 163 35 Spånga

Telefon: 08 -760 22 05

e-post: hans.er. ling@se.abb.corn

Kassör
Margit Annerstedt

Täbyvägen 258,187 50 Täby
Telefon:08-510 50320

margit. anners fedt@glocalnet.net

Orkesterbokare
Hayati Kafe

Tomtebogatan 20, 11 3 38 Stockhohn
Telefon: 08 - 34 98 80

Övriga ledamöter
Mats Blomberg,

Anne-Christine Larsson, Hans Lehto
Birgit Litzell, Inger Linden,

Yvonne Mellbjer-Borg, Hans Åberg

w
Täbywägen 258,187 50 Täby.

Telefon 08 - 510 503 20
Postgiro 19 25 831.

Avgifterna
hösten 2008
Medlemsavgiftihalvår 150 kr
Medlemsentrd/konsert 80 kr
Medl avg inkl halvårsabonnemang,
och alla säsongens konserter 450 kr
Entre for icke-medlern 100-200 kr

Ungdomar under 20 år gratis entrö!
Gciller civen kirare nted elev(er) i
scillskap!

JANO önskar ah många löser abonnemang

av två skäl * att fä en stampublik och att

tidigt fä in pengar till kassan.

Om man går på 3 -4 konserter så lönar
sig abonnemang. När man ändå har betalat

så kan man -ju titta in utan extra kostnad

och kanske hitta någon musik som man inte
tidigare kant till.

Entr6avgiften för medlemmar höjs

aldrig oavsett evenemangets kvalitd, vilket
däremot kan ske med entrdn för icke-med-
lemmar. Medlemmar är klubbtidningen
PiJano samt ibland annan infomation hern-

sänd.

Alla JANOs inkomster går till musi-
kergager, tidningen PiJano, administration,
pianostämningar samt en liten del till övriga
kostnader. lnga an'oden betalas till klubbens
styrelse e1ler andra funktionärer. Täby Park

Hotel står fiir sen eringen och hoppas att

många tar del av pubens meny.

En av ftirdelama med att vara medlem
i JANO är givetvis rabatten på entrdavgiften
till Täby Jazzkafe. Samt lörstås alt fa PiJano
hem i brevlådan.

Som .IANO-medlern får du rabatt när
du besöker andra SJR-anslutna klubbar i

Stockholmsområdet - det finns ett tiotal.

Jazzklubb.Nordost
Söndägär kl 18.30
TälV Park Hotel,
08;506 483 00

.l
Bi&dEtill nästa nummer
av?ilanoönskas senast

den I oktober 2008.
Skickas till :

, ,Han§Åberg ''
' Riddarstigen'l ,:,, '

1$'tb Täby.':"'
E-pos! finoiilno@telit

www.lano.Jlu

Så här hittar du oss
r§-ålilkr $IIJIlf?ilrl*

TItv ttrtlr
r,r4e*.&,§

erigrhorlrn
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Från Stockholm cit-v (17 km).
tuted bil: Följ skyltar mot moton äg

El8 till Norrtälje eller E 4 norut mot
Arlanda/Sundsvall.

E I 8 - {ölj motorvägen norut mot
Nontälje. Ta av vid avfarten Täby
kyrkbylViggbyholm. Sväng vänster
och fortsätt över järnvägen, därefter
Itirsta vänster igen vid Badminton-
tältet (Marknadsvägen). Vid Statoil
bensinstation sväng höger och ltilj
Kemistr,ägen till Täby Park Hotel.

E4 - följ motorvägen norrut mot
Arlanda,'Sundsvall. Tag av avfarl till
E18 nomrt mot Norrtälje. Se ftird-
beskrivning E18.

Med al lmån na kommuni ka li one r :

Ta tunnelbana eller buss till station
Tekniska högskolan. Därifrån avgår
Roslagsbanan mot Täby regelbuadet
under hcla dagen. Ta linjen mot Öst-
erskär ooh kliv av på station "Galopp-

f;iltct". Scdan gårdu Kern-isnägen
till hotellet (ca 10 min).

,, fritoiagen'iPLling" .

Utges ov i JazzHubb'Ngirdost
An sv ari g utgiv are :)&t{arg i t

Annerstedt
Orkesturtexter: Hails Lehto

AD/Layout: E&§bery '.,

Tryck: Tryckeri ÅN§yion' :,, r;,

PiJano 2/08


